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Тематика засідань 

методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного 

циклу на 2022/2023 навчальний рік 

І засідання 

Дата проведення:   30 серпня   2022 року  

Тема:« Організація навчально-виховного процесу МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу у 

2022-2023 н.р. Організаційно-методичний супровід упровадження НУШ, нового Державного 

стандарту базової середньої освіти». 

Мета: аналіз роботи шкільного методичного об’єднання за 202/2022 навчальний рік та завдання на 

2022/2023 навчальний рік; вивчення, аналіз  навчальних програм, модульних  навчальних програм  

НУШ для 5 класу; ознайомлення з інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки 

України, щодо організації навчально-виховного процесу у 2022/2023  навчальному році; 

опрацювання  критеріїв  оцінювання  для НУШ 5 клас, повторення критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів 6-9 та 10-11 класів з предметів суспільно - гуманітарного циклу; 

обговорення  внесених змін до календарного планування учителів з історії, правознавства та 

громадянської освіти  на новий навчальний рік. 

Форма проведення – педагогічне коло,звіт 

№ 

за/п 

Зміст роботи Відповідальні Примітка 

1 

 Підсумок методичної роботи вчителів суспільно-

гуманітарного циклу за 2021/2022 навчальний рік і 

завдання на поточний рік. Ознайомлення з планом 

 роботи методичного об’єднання на 2022/2023 

 навчальний рік 

Керівник МО   

2 

Круглий стіл. Опрацювання нормативно-правових 

документів: 

• Методичні рекомендації щодо організації 

освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році (лист 

МОН України); 

• Критерії оцінювання навчальних досягнень для  

учнів НУШ 5 клас та учнів 6-9 та 10-11 класів; 

• Ведення шкільної документації відповідно до 

«Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів»;ведення 

електронного журналу 

• Дотримання вимог календарно-тематичного 

планування уроків. 

Члени МО   

     



 
 
 
 

3 

Ознайомлення з навчальними програмами  та змінами до 

них ,затвердженні наказом Міністерства освіти та науки 

України  від 03.08.2022 № 698 

Обговорення та розгляд модельних навчальних програм та 

підручників для 5 класу НУШ(громадянська та історична 

галузь освіти) 

 

Керівник МО   

4 Про погодження календарно-тематичного планування Керівник МО   

5 
Завдання  з підготовки до ЗНО-2023 та ДПА в 2022/2023 

навчальному році. 
Члени МО   

Рекомендації     

1. 

Ознайомитись з нормативними документами та 

методичними рекомендаціями щодо організації 

навчально-виховної роботи у 2021/2022 навчальному році 

 

Члени МО   

2. 
Організувати підготовку учнів до участі в шкільних та 

районних олімпіадах. Обговорення олімпіадних завдань. 
Члени МО   

                             Робота між засіданнями 

 

 Опрацювання науково - методичної літератури. 

 Планування шкільних олімпіад, підбір завдань  до 

предметів  суспільно-гуманітарного циклу. 

 Адатапційний період у 5 класі НУШ  і 10 класах . 

 Взаємовідвідування уроків , виховних заходів. 

 Консультації психолога. 

Члени МО  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ІІ засідання 

Дата проведення:         24   жовтня  2022 року 

Тема: «Новий формат викладання в період дистанційного та змішаного навчання в умовах 

воєнного стану». 

  Мета: виявити оптимальні методи та форми професійної майстерності педагогів, які сприяють 

розвитку пізнавальних інтересів учнів; оновлення банку обдарованих дітей та організацію роботи з  

обдарованими та здібними учнями; розширити знання вчителів про шляхи підвищення потенціалу 

дистанційного та змішаного  навчання  за допомогою вивчення передового досвіду педагогів; 

Форма проведення –скарбничка творчих ідей ,обмін думками. 

№ 

З/п 

Зміст роботи Відповідальні Примітка 

1. 

Про оновлення банку обдарованих дітей та організацію 

роботи з  обдарованими та здібними учнями. 

 

 Члени МО    

2. 

Про підготовку учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з навчальних предметів суспільно-

гуманітарного циклу, онлайн олімпіадах..Участь в 

конкурсах 

 

Члени МО   

3. 

Організація дистанційного та змішаного  навчання в умовах 

воєнного стану. Нові інструменти для ефективного 

навчання. 

Члени МО   

4. 

Методика роботи на онлайн платформах для дистанційного 

навчання.  Ефективне використання освітніх інтернет-

ресурсів.  (обмін досвідом). 

 

Члени МО  

5. 

Дайджест новинок навчально-методичної літератури. 

 

Члени МО   

Рекомендації     

1. 
Обмінятися думками з приводу проведення предметних 

тижнів. 
Члени МО   

2. 

Підготувати майстер-клас «Комплексний підхід до 

формування творчо обдарованої особистості у процесі 

вивчення української мови та літератури, історії, 

правознавства та громадянської освіти» 

Члени МО. 

  

 

Робота між засіданнями 



 
 
 
 

 

 Підготовка та проведення предметного тижня  з 

правознавства. 

 Підготовка до обміну досвідом за темою «Сучасні 

прийоми викладання в 5 класі НУШ» 

 Робота консультпункту «Реалізація завдань 

національно-патріотичного виховання учнів на 

уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу та 

в позаурочній діяльності». 

Члени МО.  

ІІІ засідання 

Дата проведення:     10   січня  2023  року 

Тема: «Упровадження сучасних форм і методів НУШ на уроках  української мови, 

громадянської та історичної освітньої галузі. Організація навчально – виховного процесу МО 

вчителів суспільно-гуманітарного циклу на ІІ семестр на 2022-2023 навчальний  рік.» 

 Мета: формувати потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів в оволодінні 

сучасними методами оперування знаннями, вміннями використовувати сучасні інформаційні й 

комунікаційні технології. 

Форма проведення: семінар-консультація,коло ідей 

№ 

За/п 

Зміст роботи Відповідальні Примітка 

1.  Про погодження календарно-тематичного планування 

навчального плану (на ІІ семестр) 
Члени МО.   

2.  
Підведення підсумків результатів І – ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів суспільно-гуманітарного циклу. 

 

Члени МО   

3.  
Аналіз навчальних досягнень учнів з предметів 

суспільно-гуманітарного циклу в І семестрі 2022/2023 

навчального року. 

 

Члени МО   

4.  

1. Методологічні засади та практичний досвід 

використання нових технологій на уроках української 

мови в 5 класі НУШ  в форматі компетентнісного 

навчання. 

Члени МО   

5.  
Особливості формувального оцінювання навчальних 

досягнень учнів 5 кл. НУШ. 

2.  

Керівник МО  

6.  
  Технології навчання громадянської та історичної галузі Керівник МО  

7.  
3. Сучасні підходи до навчання. Формування в учнів 

предметних компетенцій шляхом використання 

інноваційних педагогічних технологій. 

Керівник МО 

 Члени МО 

 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації   

1 Застосування STEM освіти Члени МО   

2 
Працювати над урізноманітненням форм індивідуальної 

роботи з учнями 
Члени МО   

3 
Ознайомлення з методичною літературою згідно 

проблеми МО. 
Члени МО 

  

 

Робота між засіданнями 

 

 Опрацювання науково - методичної літератури. 

 Взаємовідвідування уроків , виховних заходів. 

 Вивчення динаміки зростання (спаду) успішності 

учнів порівняно з попереднім періодом. 

Члени МО  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

ІV засідання 

Дата проведення:     27   березня 2023  року 

Тема: «Підготовка до ЗНО та ДПА 2023 .Використання інтернет-ресурсів як засобу 

стимулювання навчальної діяльності при вивчені суспільно-гуманітарних дисциплін».  

Мета:підсумки  результатів ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів 

суспільно-гуманітарного циклу; підготовка до державної підсумкової атестації; ознайомлення з 

матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів суспільно-гуманітарного 

циклу; огляд інтернет-ресурсів, обмін досвідом. 

Форма проведення – інформація, доповідь,обмін досвідом. 

№ З/п Зміст роботи Відповідальні 

Примітка 

 

1. 

Підведення підсумків результатів ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів 

суспільно-гуманітарного циклу. 

 

Керівник МО   

2. 

Про підготовку до проведення державної підсумкової 

атестації та ЗНО : 

-вивчення та обговорення матеріалів з ДПА та 

методичних рекомендацій; 

-вивчення програми для підготовки до ЗНО та 

методичних рекомендація 

 

Ефективні методи підготовки до ДПА та ЗНО 

 

 Члени МО   

3. 

 

Особливості роботи в Classtime, BookWidgets 

 

Члени МО   

4. 

Створення вікторин та навчальних ігор в Kahoot, Quizizz, 

Genialy. 

 

Члени МО   

5. 
Огляд інтернет ресурсів,онлайн музеїв 

 
Члени МО  

Рекомендації     



 
 
 
 

1. 

Опрацювати Концепцію національно-патріотичного 

виховання та методичні рекомендації до її використання 

на уроках 

 

Члени МО   

2. 

Продовжити впровадження інноваційних педагогічних 

технології на уроках 

 

Члени МО   

Робота між засіданнями 

 

 Атестація педагогічних працівників . 

Огляд фахової літератури та обговорення новинок 

науково - методичної літератури. 

 Підготовка учнів до ЗНО та ДПА. 

Члени МО  

 

V засідання 

Дата проведення:      29   травня 2023  року 

Тема: Інструктивно-методична нарада. Підсумки роботи МО за 2022-2023 н.р. Складання 

перспективного плану роботи на 2023-2024 н.р. 

Мета:ознайомитися з результатами роботи методичного об’єднання протягом навчального року; 

проаналізувати план роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 

рік. 

Форма проведення – інформація, круглий стіл. 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні Примітка 

1. 

Творчі звіти вчителів з науково-методичних тем, над якими 

вони працюють. 

  

Члени МО   

2. 

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-

гуманітарного циклу за 2021/2022 навчальний рік та 

обговорення пропозицій щодо планування роботи 

методичного об’єднання на 2022/2023 навчальний рік. 

Керівник МО   

3. 

 

Виконання навчальних програм за 2022/2023  навчальний рік 

 

Члени МО   

4. Погодження завдань для проведення ДПА  у  9-х класах.  Члени МО   



 
 
 
 

Рекомендації     

1. 

Ознайомитися з новинками методичної літератури 

 

Члени МО   

2. 

Провести вихідне анкетування вчителів з метою з’ясування 

труднощів у роботі 

 

Члени МО   

 

 


